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Kesäkuun ensi-ilta Cloudbody - an ecology of dreams #2
Mad House Helsinki kantaesittää kesäkuussa 2020 Liisa Pentin sooloteoksen Cloudbody - an ecology of
dreams #2. Se on teos tanssille, videolle ja äänelle. Teoksen ensimmäinen osa Cloudbody #1, somaattinen
kuunnelma, sai ensi-iltansa Viirus-teatterin studiossa syyskuussa 2019. Cloudbody #2 jatkaa poeettisen kehon
ja katsojien välisessä tilassa tapahtuvaa vuoropuhelua. Se on tanssi muodonmuutoksista, unista ja
aavistuksista, identiteeteistä, kerroksista ja muistumista, sekä elämästä kuoleman jälkeen.
Teoksessa tanssi, video ja ääni ovat tasavertaisia elementtejä. Jouni Tauriaisen äänisuunnittelu pohjautuu
teoksen ensimmäisen osan kuunnelmalliseen äänimaailmaan ja lähestyy kokijaa alitajunnan ja unen logiikan
kautta. Video- ja valosuunnittelun lähtökohtina ovat heijastumat, rajapinnat ja muistumat. “Cloudbody on
minulle yritys muistaa jotain, jota ei ehkä itse ikinä kokenutkaan – jotain, josta joskus lapsuudessa kuuli
kerrottavan tai josta joskus näki unta”, kertoo suunnittelija Fabian Nyberg.
Cloudbody-teossarja jatkaa Pentin The Body -duetossa (2017) aloittamaa työskentelyä, joka tutki kehon
merkityksiä, merkityksenannon monimutkaisuutta sekä kehollisia metamorfooseja. “Olen halunnut tuoda
esiin kehon mahdollisuudet rajattomuuteen ja muutokset, jotka luovat vaikutelmia vääjäämättömästi ja
pehmeästi muokkautuvista pilvistä, kuvista ja ajatuksista, joita ei voi vangita”, Pentti kuvailee. Inspiraationa
teokselle toimii säveltäjä Max Richterin albumi Memoryhouse sekä uusmaterialismi filosofisena
suuntauksena.
Cloudbody #2 on tanssi aikana, jolloin emme tiedä, miltä maailma vuoden kuluttua
näyttää. Se on tanssi tanssimisesta ja esiintymisestä, ajan merkityksen katoamisesta, perhosefekteistä sekä
unista, joissa elämme onnellisina päiviemme loppuun saakka.
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Liisa Pentti +Co on helsinkiläinen tanssiryhmä, jonka keskeiset arvot ovat taiteellinen tinkimättömyys ja
omaäänisyys. Vuonna 2000 perustetun ryhmän taiteellinen profiili sijoittuu tanssin, esitystaiteen ja
nykyteatterin maisemaan ja sen työskentelyä leimaa kokeellisuus ja uusien ilmaisumuotojen etsiminen.
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